УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р 0 3 П О РЯД Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від ЗО грудня 2016 року

м. Тернопіль

№ 787-од

Про затвердження плану
роботи облдержадміністрації
на І квартал 2017року
Відповідно до пункту 6 регламенту обласної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 17 листопада 2014 року № 545-од:
1. Затвердити план роботи Тернопільської обласної державної
адміністрації на І квартал 2017 року (додається).
2. Контроль за виконанням плану роботи покласти на заступників голови
обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова обласної державної
адміністрації

С.С.БАРНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
30.12.2016
787-од

ПЛАН РОБОТИ
Тернопільської обласної державної адміністрації на І квартал 2017 року
№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Засідання колегії обласної державної адміністрації

Е

2.

Засідання колегії облдержадміністрації з порядком
денним:
Про підсумки виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 10 вересня
2010 року № 699 „Про організацію виконання обласної
програми боротьби з онкологічними захворюваннями на
період до 2016 року”
Про підсумки розгляду звернень громадян, що надійшли
до обласної державної адміністрації у 2016 році

січень

управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації

січень

відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі спільно з іншими підрозділами
облдержадміністрації
департамент
фінансів
облдерж
адміністрації

3.

Про підсумки соціально-економічного розвитку області
за 2016 рік

лютий

4.

Про виконання обласного бюджету за 2016 рік

лютий
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5.

6.

7.

Про внесені зміни до Програми охорони навколишнього
природного середовища в Тернопільській області на
2014-2020 роки
Про підсумки реалізації у 2016 році проектів соціальноекономічного розвитку, що фінансувалися за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів
Про підсумки роботи агропромислового комплексу за
2016 рік та завдання державної програми підтримки
розвитку аграрного сектору економіки на 2017 рік

лютий

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

березень

управління
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації
спільно
з
іншими
структурними
підрозділами облдержадміністрації
департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації

березень

II. Сесія обласної ради
1.

Сесія обласної ради

згідно з планом
роботи обласної
ради

заступники голови облдержадміністрації
згідно з розподілом обов’язків

III. Заходи загальнообласного значення, відзначення пам’ятних дат
1.
2.
3.
4.

5.

Різдвяно-новорічний дитячий ранок „Новий рік чарівник”
Організація та проведення молодіжної мистецької акції „Ми
ідемо з колядою”
Проведення національно-патріотичної акції „Доба”,
приуроченої до Дня Героїв Крут
Міжобласне театралізоване свято „Збруч - ріка
єднання”, присвячене Дню Соборності України

1-4, 15 січня

Тематична виставка „Жовто-блакитний колір нашої
свободи” до 25-річчя затвердження Державного
Прапора України

26 січня

9-21 січня
29 січня
22 січня

управління
адміністрації
відділ сім’ї
адміністрації
відділ сім’ї
адміністрації
керівництво
управління
адміністрації
управління
адміністрації

культури

облдерж

та

молоді

облдерж

та

молоді

облдерж

облдержадміністрації,
культури
облдерж
культури

облдерж

з

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Фестиваль
різдвяно-новорічних
волонтерських
шкільних вертепів під гаслом „ В о з в е с е л і м с я всі разом
нині”
Вечір пам’яті до Дня пам’яті героїв Крут „Бій під
Крутами: героїзм і трагедія”
Всеукраїнський
конкурс
учнівської
творчості
„Об'єднаймося
ж,
брати
мої”,
присвячений
Шевченківським дням
Творчий звіт мистецьких колективів Теребовлянського
вищого училища культури з нагоди Дня Соборності
України
Проведення обласної благодійної акції „Від Миколая до
Різдва” для багатодітних сімей та сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах
Заходи за участю громадськості області з відзначення
дня народження С. Бандери, Дня Соборності та Свободи
України, вшанування пам'яті Героїв Крут

січень

управління освіти і науки облдерж
адміністрації

січень

управління
адміністрації
управління
адміністрації

культури

облдерж

культури

облдерж

січень

управління
адміністрації

культури

облдерж

січень

відділ сім’ї
адміністрації

та

облдерж

січень

керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури;
з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми
Бережанської, Кременецької, Терно
пільської та Чортківської міських рад
управління
культури
облдерж
адміністрації

січень

Урочиста академія, присвячена 130-річчю від дня
народження Л.Курбаса та 30-річчю з часу заснування
обласного меморіального музею-садиби Леся Курбаса у
с. Старий Скалат
Заходи з відзначення 125-річчя з дня народження
верховного
архієпископа
Української
грекокатолицької церкви - Йосифа Сліпого

25 лютого

Вечір пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні „А сотню
вже зустріли небеса”

лютий

лютий

молоді

керівництво
облдержадміністрації,
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
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15.

18.

Вечір-присвята „Люди Майдану. Пам’яті Небесної
сотні”
Організація та проведення культурно-мистецької акції
„Стрітенська свічка”
Вечір-портрет „Довгий шлях визнання” (до 130-річчя
від дня народження Леся Курбаса - українського
режисера, актора, теоретика театру, драматурга,
публіциста, перекладача, засновника театру „Березіль”)
Концерт до міжнародного дня жінки

8 березня

19.

Концерт до дня народження Т.Г. Шевченка

9 березня

20.

Заходи з нагоди відзначення в області Дня Національної
гвардії України

26 березня

21.

Урочисті заходи з нагоди відзначення 203-ї річниці від
дня народження Тараса Шевченка

березень

22.

Обласний відбірковий тур Всеукраїнського конкурсу
читців ім. Т.Шевченка
Обласний фестиваль-конкурс кобзарського мистецтва

березень

16.
17.

23.
24.
25.

Урочисте нагородження жінок, які досягай особливих
успіхів у професійній сфері та громадській діяльності
Відзначення професійних свят та пам’ятних дат

лютий
лютий
лютий

березень
березень
протягом кварталу

управління
адміністрації
відділ сім’ї
адміністрації
управління
адміністрації

культури

облдерж

та

облдерж

молоді

культури

облдерж

управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
сектор з питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з право
охоронними органами та оборонної
роботи апарату облдержадміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
управління
культури;
з питань
внутрішньої політики, релігій та
національностей облдержадміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації, територіальних
підрозділів
центральних
органів
виконавчої влади
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IV. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації
ними делегованих повноважень органів виконавчої влади
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Організаційне забезпечення проведення обласної
державно-громадської
операції „Підліток.
Зима.
Канікули”
Тематичні перевірки з питань дотримання вимог
чинного законодавства України з питань охорони праці
у навчальних закладах області
Проведення перевірок місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій щодо підготовки до пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2017 році, стану
готовності гідроспоруд, водосховищ, ставків та об’єктів,
що знаходяться у зоні впливу шкідливої дії льодоходу,
повені та паводків
Комплексне вивчення стану навчально-виховного
процесу у Державному навчальному закладі „Бучацьке
професійно-технічне училище”
Комплексне вивчення стану навчально-виховного
процесу
у
Державному
навчальному
закладі
„Тернопільське вище професійне училище технологій та
дизайну”
Проведення атестаційної експертизи з професійної
підготовки робітничих кадрів у Кременецькому
лісотехнічному коледжі
Контроль за виконанням плану заходів органів
управління цивільного захисту, місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та
паводків у 2017 році

січень

служба у справах дітей облдерж
адміністрації

січень-лютий

управління освіти і науки облдерж
адміністрації

лютий

управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування

лютий

управління освіти і науки облдерж
адміністрації

лютий

управління освіти і науки облдерж
адміністрації

лютий

управління освіти і науки облдерж
адміністрації

лютий-березень

управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Цільові перевірки стосовно дотримання вимог
лютий-березень
Державного стандарту базової і повної середньої освіти
щодо
забезпечення
викладання
предметів
у
загальноосвітніх навчальних закладах області
Цільові перевірки щодо забезпечення навчальнолютий-березень
виховного процесу в опорних навчальних закладах
області та їх філіях
Комплексне вивчення стану навчально-виховного
березень
процесу
у
Державному
навчальному
закладі
„Підволочиський професійний ліцей”
Перевірка діяльності відділу освіти Заліщицької
березень
райдержадміністрації та навчальних закладів району
Атестаційна експертиза
професійної підготовки у
березень
Гусятинському коледжі Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя
Проведення державної атестації Теребовлянського
березень
навчально-реабілітаційного
центру
Тернопільської
обласної ради
Організація виїзних днів прийому громадян за місцем протягом кварталу
проживання головою та заступниками голови (за окремим графіком)
облдержадміністрації
Здійснення контролю за своєчасністю виконання
протягом кварталу
відділами ведення Державного реєстру виборців області
основних організаційних заходів з підготовки та
проведення призначених місцевих виборів
Контроль за виконанням показників доходної частини
протягом кварталу
обласного бюджету, бюджетів районів, міст Тернополя,
Бережани, Кременця та Чорткова
Проведення видатків місцевих бюджетів за рахунок протягом кварталу
субвенцій з державного бюджету на здійснення
державних програм соціального захисту

управління освіти і науки облдерж
адміністрації

управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
відділ
роботи із зверненнями
громадян
апарату
облдерж
адміністрації
відділ адміністрування Державного
реєстру
виборців
апарату
облдержадміністрації
департамент
адміністрації

фінансів

облдерж

департамент
адміністрації

фінансів

облдерж
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18.

19.

20.

21.

Контроль за виконанням Програми захисту населення і
територій
області
від
надзвичайних
ситуацій
техногенного
та
природного
характеру
на
2014-2017 роки
Контроль за виконанням Програми організації
рятування людей на водних об’єктах області на
2015-2019 роки

протягом кварталу

управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування
протягом кварталу управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації спільно з органами
місцевого самоврядування
Участь у засіданнях сесій місцевих рад, їх виконавчих протягом кварталу
відповідальні працівники структурних
органів, в обласних і зональних нарадах-семінарах з (за окремим графіком) підрозділів облдержадміністрації (за
питань роботи органів місцевого самоврядування,
галузевим принципом)
життєдіяльності територій
Надання практичної допомоги з організації роботи із
протягом кварталу
відділ роботи із зверненнями громадян
зверненнями
громадян
органам
місцевого
апарату облдержадміністрації
самоврядування
V. Заходи структурних підрозділів облдержадміністрації

1.
2.

3.

4.

Книжково-ілюстративна виставка „Хай квітне у віках
Соборна Україна”
Спільна нарада з спеціалістами
департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації з
питань формування балансів попиту і пропозиції основ
них продуктів харчування на січень-березень 2017 року
Нарада
з
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з
питань розвитку тваринницької галузі
Організація відпочинку в період новорічно-різдвяних свят
дітей із зони антитерористичної операції на території
області

17 січня
І декада січня,
лютого, березня

управління
культури
облдерж
адміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

5 січня, 2 лютого,
3 березня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

І декада січня

відділ сім’ї
адміністрації

та

молоді

облдерж

8

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Нарада
з
головними
інженерами
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з
питань
підготовки
машинно-тракторного
парку
господарств області до проведення комплексу веснянопольових робіт у 2017 році
Нарада з постачальниками мінеральних та інших видів
добрив, насіння та засобів захисту рослин в області у
2017 році
Нарада з керівниками молокопереробних підприємств
області щодо модернізації виробництва, закупівлі
молока та цінової ситуації на ринку молока і молочних
продуктів
Нарада з керівниками хлібопекарських підприємств з
питань отримання борошна Аграрного фонду у
2017 році
Підготовка та проведення збору керівного складу
органів управління територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту щодо підведення
підсумків роботи за 2016 рік та визначення основних
завдань на 2017 рік
Нарада з питань впровадження у виробництво
сільськогосподарськими товаровиробниками області у
2017
році
районованих
високоврожайних
та
перспективних сортів сільськогосподарських культур
Конкурс „Учитель року-2017”
Фотодокументальна виставка фондових матеріалів
„Торжество єднання і соборності” (до 98-ї річниці
проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР)
Виставка фондових матеріалів „Спом’янімо славу Круг”
(до 99-ї річниці бою під Крутами)

II декада січня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

III декада січня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

III декада січня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

III декада січня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

січень

управління з питань
захисту
населення
адміністрації

січень

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

січень

управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації, державний архів області

січень

січень

цивільного
облдерж

управління
культури
облдерж
адміністрації, державний архів області
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14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.

Виставка фондових матеріалів „Велетень новітнього
українського театру” (до 130-річчя з дня народження
українського
режисера,
засновника
новітнього
українського театру Леся Курбаса)
Засідання ради директорів початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів області
Засідання координаційної ради з національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових навчальних дисциплін
І-ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України
Конкурс
учнівських
творів,
присвячений
Шевченківським дням
Нарада
з
головними
зоотехніками
управлінь
агропромислового розвитку райдержадміністрацій з
питань підведення підсумків роботи тваринницької
галузі за 2016 рік
Нарада з питань підсумків роботи харчової і переробної
галузі у 2016 році та основних завдань розвитку галузі
на 2017 рік
Підготовка та проведення засідання регіональної комісії
з питань евакуації при обласній державній адміністрації
XVII Міжнародний конкурс з української мови імені
Петра Яцика
VIII
Міжнародний
мовно-літературний
конкурс
учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка
Семінар на тему: „Створення розвивального середовища
обдарованої особистості у початковій ланці освіти”

січень

управління
культури
облдерж
адміністрації, державний архів області

січень

управління
культури
адміністрації
відділ сім’ї та молоді
адміністрації
управління освіти і науки
адміністрації
управління освіти і науки
адміністрації

січень
січень-лютий
січень-лютий

січень-березень
II декада лютого

облдерж
облдерж
облдерж
облдерж

управління освіти і науки облдерж
адміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

III декада лютого

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

лютий

управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації

лютий
лютий
лютий
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26.

27.
28.

29.

ЗО.

31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.

Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних
працівників
позашкільних
навчальних
закладів
„Джерело творчості”
Засідання регіональної експертної ради з питань
розвитку професійної освіти
Методична конференція викладачів художніх шкіл та
відділів образотворчого мистецтва шкіл естетичного
виховання області
Краєзнавчі читання „Духовний борець за українську
державність” (до 125-ї річниці від дня народження
митрополита української греко-католицької церкви,
кардинала И. Сліпого )
Книжково-ілюстративна
виставка
„Джерельно
світанкова українська рідна мова” (до Міжнародного
дня рідної мови)
Книжково-ілюстративна виставка „Поет високого духу”
до 120-річчя від дня народження Є. Маланюка
Книжково-ілюстративна виставка „Крилате слово - от
моя стріла...” до дня народження Л.Українки
Виставка фондових матеріалів „Українська поетеса,
малярка, скульпторка” (до 115-ї річниці від дня
народження Оксани Лятуринської)
Виставка фондових матеріалів „Бринить, співає наша
мова” (до Міжнародного дня рідної мови)
Виставка фондових матеріалів „Я так люблю мою
Україну” (до 203-ї річниці від народження Тараса
Шевченка)
Засідання громадської ради з питань молодіжної політики
Навчання прийомних батьків та батьків-вихователів з метою
підвищення їх виховного потенціалу

лютий

управління освіти і науки облдерж
адміністрації

лютий

управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації

лютий

лютий

управління
адміністрації

культури

облдерж

лютий

управління
адміністрації

культури

облдерж

лютий

управління
адміністрації
управління
адміністрації
управління
адміністрації

культури

облдерж

культури

облдерж

культури

облдерж

лютий
лютий

лютий
лютий
лютий
лютий

управління
культури
облдерж
адміністрації, державний архів області
управління
культури
облдерж
адміністрації, державний архів області
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
обласний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
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38.

Обласні етапи інтелектуальних змагань для дітей „Унікум”

лютий-березень

39.

Нарада
з
керівниками
сільськогосподарських
підприємств щодо стану виплати орендної плати за
земельні паї
Командно-штабні навчання з органами управління
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту щодо виконання завдань під час
пропуску льодоходу, повені та паводків
Науково-практична конференція за участю зарубіжних
представників на тему: „Жіноче здоров’я: імплементація
сучасних протоколів в клінічну практику”
Науково-практична конференція на тему: „Актуальні
питання діагностики, лікування та профілактики
коморбідної патології у практиці сімейного лікаря”
Нарада з питань стану озимих колосових культур в
умовах перезимівлі 2016/2017 року
Засідання круглого столу з питань підведення підсумків
діяльності підприємств агропромислового комплексу
області за І квартал 2017 року
Нарада з питань весняного догляду за багаторічними
плодово-ягідними насадженнями
IX Всеукраїнський фестиваль-конкурс „Учитель року з
предметів духовно-морального спрямування-2017”
Обласний навчально-тренувальний збір з вчителями
предмету „Захист Вітчизни”
Обласний зліт юних натуралістів

лютий-березень

40.

41.

42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.

Обласний семінар на тему: „Система військовопатріотичного виховання в закладах інтернатного типу”

лютий-березень

відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління з питань
захисту
населення
адміністрації

цивільного
облдерж

2-3 березня

управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації

16-17 березня

управління охорони здоров’я облдерж
адміністрації

III декада березня

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

III декада березня

березень
березень
березень
березень
березень

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації
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50.

51.
52.

53.
54.

55.

56.
57.

58.
59.
60.
61.

Обласний семінар методистів районних методичних
кабінетів з питань розвитку дитячо-юнацького туризму,
краєзнавства та екскурсій
Науково-практичний семінар на тему: „Основні аспекти
організації інклюзивного навчання”
Фестиваль-конкурс
театральних
колективів
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів,
приурочений 130-й річниці з дня народження Леся
Курбаса
Поетична година „Краю мій, оспіваний в піснях” до
Всесвітнього дня поезії
Виставка фондових матеріалів „Україна на історичному
перехресті” (до 100-річчя утворення Української
Центральної Ради і початку національно-демократичної
революції в Україні)
Обласні олімпіади з рисунку та живопису учнів старших
класів
початкових
спеціалізованих
мистецьких
навчальних закладів області
Фестиваль багатодітних родин
Фінансовий
аудит
в
управлінні
розвитку
інфраструктури, транспорту та енергозбереження
обласної державної адміністрації
Засідання
регіональної ради
підприємців
при
облдержадміністрації
Навчання працівників структурних підрозділів апарату
облдержадміністрації
Фінансовий аудит в Лановецькій районній державній
адміністрації
Моніторинг стану озимих культур

березень

управління освіти і науки облдерж
адміністрації

березень

управління освіти і науки облдерж
адміністрації
управління освіти і науки облдерж
адміністрації

березень

березень
березень

управління
культури
облдерж
адміністрації
управління
культури
облдерж
адміністрації, державний архів області

березень

управління
адміністрації

березень

відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
сектор внутрішнього аудиту облдерж
адміністрації

березень

щомісяця
щомісяця
протягом кварталу
протягом кварталу

культури

облдерж

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
відділ кадрової роботи апарату
облдержадміністрації
сектор внутрішнього аудиту облдерж
адміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації
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62.

Регулярні спостереження щодо розвитку несприятливих
погодних умов і своєчасне інформування про них
місцеві органи виконавчої влади і населення
Контроль за проведенням технічної інвентаризації
захисних споруд цивільного захисту в області

протягом кварталу

64.

Засідання
спостережної
облдержадміністрації

при

протягом кварталу

65.

Наради з керівниками правоохоронних органів при
голові обласної державної адміністрації

протягом кварталу

66.

Військово-польові збори та вишколи для молодіжних
громадських організацій області
Інформаційно-просвітницькі заходи з питань попередження
насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми
Нарада з підготовки та проведення в області оздоровлення
дітей влітку 2017 року
Засідання обласної міжвідомчої координаційної ради з
питань сім’ї, демографічного розвитку та протидії торгівлі
людьми
Засідання обласної молодіжної ради

протягом кварталу

63.

67.
68.
69.
70.
71.

комісії

Вивчення робочими групами облдержадміністрації
діяльності
райдержадміністрацій,
структурних
підрозділів облдержадміністрації, надання практичної
допомоги на місцях (за окремим графіком)

протягом кварталу

протягом кварталу
протягом кварталу
протягом кварталу
протягом кварталу
протягом кварталу

управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації
сектор з питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
сектор з питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
апарату
облдержадміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
заступники
голови
облдерж
адміністрації, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації
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72.

73.

74.
75.

76.

77.
78.

79.

о
00
81.

Організація
контролю
районними
державними
адміністраціями за здійсненням органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів
виконавчої влади (за окремим графіком)
Засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
обласній державній адміністрації
Участь у роботі комісій з призначення суцільних
санітарних рубок у межах природно-заповідного фонду
Засідання обласної робочої групи з питань здійснення
контролю у сфері охорони довкілля та використання
природних ресурсів за участю громадських організацій
Рекламні
тури,
прес-тури
для
представників
туристичних компаній, засобів масової інформації та
інших зацікавлених організацій (за окремим планом)
Виїзди бригад обласних спеціалістів у райони для
огляду населення
Заходи з питань підтримки сімей з числа внутрішньо
переміщених
осіб,
учасників
антитерористичної
операції, прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу
Семінари щодо функціонування системи електронних
закупівель PROZORRO в рамках проведення заходів з
реформування системи державних закупівель
Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення
проведення конкурсного відбору інвестиційних програм
та проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
Методична допомога Тернопільському обласному
центру соціально-психологічної допомоги „Родина”

протягом кварталу

відділи, сектори апарату, структурні
підрозділи облдержадміністрації

протягом кварталу

управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

протягом кварталу
протягом кварталу

протягом кварталу

відділ туризму облдержадміністрації

протягом кварталу

управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
обласний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

протягом кварталу

протягом кварталу

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

протягом кварталу

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

протягом кварталу

обласний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
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82.
83.

00
^/1

84.

86.

87.

88.

89.

90.

91.
92.

Участь у засіданнях науково-технічних рад установ
природно-заповідного фонду
Засідання
обласної
громадської
ради
при
облдержадміністрації

протягом кварталу
протягом кварталу

Релігієзнавча експертиза поданих на реєстрацію
протягом кварталу
статутів релігійних громад області та виготовлення
свідоцтв
Організація проведення спортивних змагань з різних
протягом кварталу
видів спорту
Засідання обласної тимчасової комісії з питань
протягом кварталу
погашення заборгованості
із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат
Правова експертиза проектів розпоряджень, доручень
протягом кварталу
голови облдержадміністрації, договорів, ініціативних
листів
Засідання комісії щодо попереднього розгляду питань,
протягом кварталу
пов’язаних з нагородженням державними нагородами,
відзнаками і почесними званнями України
Організація оздоровлення та відпочинку дітей в протягом кварталу
„Українському дитячому центрі „Молода гвардія” та
дитячому оздоровчому закладі „Артек”
Інформування центральних органів виконавчої влади
протягом кварталу
про проведення повторних, проміжних виборів
(у випадку їх
депутатів місцевих рад, позачергових виборів голів
призначення)
громад, сільських, селищних, міських голів
Просвітницькі заходи з питань профорієнтації та протягом кварталу
працевлаштування молоді
Організація роботи „гарячих” телефонних ліній протягом кварталу
обласної державної адміністрації
(за окремим графіком)

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації
департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

юридичний
відділ
облдержадміністрації

апарату

відділ кадрової роботи
облдержадміністрації

апарату

відділ сім’ї
адміністрації

та

молоді

облдерж

організаційний
відділ,
відділ
адміністрування Державного реєстру
виборців
апарату
облдерж
адміністрації
відділ сім’ї та молоді облдерж
адміністрації
відділ роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації
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93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

Засідання колегій структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за окремими планами згідно з
положеннями
про
структурні
підрозділи
облдержадміністрації)
Організаційно-методична підготовка та проведення
комплексних і цільових перевірок органів управління
освітою у районах та містах обласного значення,
обласних олімпіад, конкурсів, марафонів, фестивалів,
форумів, акцій, виставок, творчих звітів серед
учнівської та студентської молоді
Засідання обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Організаційне забезпечення та проведення прийомів
делегацій регіонів-партнерів іноземних країн в області,
офіційних
та
робочих
зустрічей
керівництва
облдержадміністрації з представниками дипломатичних
установ
Дні інформування населення області відповідно до
затвердженої тематики
Організація та підготовка експозицій підприємств
харчової
промисловості
сільськогосподарськими
підприємствами
для
участі
в
міжнародних,
всеукраїнських, обласних та галузевих виставкових
заходах, ярмарках
Організаційно-методична підготовка до проведення
фольклорно-мистецьких свят, фестивалів, виставок,
конкурсів, ювілеїв у закладах культури

протягом кварталу

протягом кварталу
(за окремим планом)

протягом кварталу

протягом кварталу

протягом кварталу
(за окремим планом)
протягом кварталу

протягом кварталу
(за окремим планом)

керівництво
облдержадміністрації,
структурні
підрозділи
облдерж
адміністрації
управління
освіти
облдержадміністрації,
адміністрації

і

науки
райдерж-

управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації
управління
міжнародного
співробітництва та
фандрайзингу
облдержадміністрації

управління з питань внутрішньої
політики, релігій та національностей
облдержадміністрації
департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

управління
культури
облдерж
адміністрації, райдержадміністрації,
виконавчі комітети Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад
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100.

101.

102.

103.

104.

105.

Засідання комісій, робочих груп, рад, організаційних
комітетів та інших консультативно-дорадчих органів
облдержадміністрації (згідно із затвердженими планами
роботи)
Виконання робіт з розширення мережі природнозаповідного фонду, формування екологічної мережі,
збереження видів флори і фауни, що підлягають
особливій охороні
Організаційні заходи з підготовки до представлення
потенціалу області у міжнародних, регіональних,
всеукраїнських, обласних виставках, конференціях,
ярмарках, фестивалях, форумах, асамблеях у рамках
міжрегіонального співробітництва області
Організаційна робота з виконання завдань, заходів,
доручень, визначених нормативно-правовими актами
законодавства, Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України, інших центральних
органів виконавчої влади, обласної ради
Наради з керівниками структурних підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів Бережанської, Кременецької,
Тернопільської
і
Чортківської
міських
рад,
територіальних органів влади вищого рівня, установ та
організацій щодо вирішення завдань поточної роботи
Обласні культурно-масові заходи, академії, науковопрактичні конференції, ювілеї, свята, фестивалі,
виставки, конкурси, акції, місячники, ігри, огляди,
марафони, змагання, олімпіади, зустрічі за круглим
столом, семінари-тренінги, тематичні лекції, таборивишколи

протягом кварталу

керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації

протягом кварталу

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

протягом кварталу
(за окремим планом)

керівники структурних
облдержадміністрації

підрозділів

протягом кварталу

керівництво
облдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів
облдержадміністрації

протягом кварталу
(за окремим планом)

керівництво
облдержадміністрації,
організаційний
відділ
апарату
облдержадміністрації

протягом кварталу
(за окремим планом)

керівники структурних
облдержадміністрації

підрозділів
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106.

Надання організаційно-методичної допомоги для
забезпечення організаційно-правових умов соціальноправового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
107. Організаційно-методична допомога органам місцевого
самоврядування з питань виготовлення проектної
документації на реконструкцію об’єктів будівельної
галузі
108. Надання
методико-консультаційних
послуг
представникам туристичної галузі
109. Організація та проведення брифінгів, прес-конференцій
за
участю
голови
та
заступників
голови
облдержадміністрації
ПО. Наповнення та поновлення сторінки новин офіційного
веб-сайту облдержадміністрації
111. Організація взаємодії місцевих органів виконавчої
влади з органами місцевого самоврядування щодо
виконання заходів мобілізаційної роботи
112. Організаційно-методична робота з напрацювання та
підготовки до затвердження обласною радою цільових
галузевих програм
113. Огляди, публікації, експонування документальних
виставок з відзначення пам’ятних та ювілейних дат
114. Засідання експертно-перевірної комісії державного
архіву області
115. Засідання науково-методичної ради державного архіву
області

протягом кварталу

служба
у
справах
облдержадміністрації

протягом кварталу

управління
містобудування
архітектури облдержадміністрації

протягом кварталу

відділ туризму облдержадміністрації

протягом кварталу

відділ
інформаційної
облдержадміністрації

протягом кварталу

відділ
інформаційної
діяльності
облдержадміністрації
сектор мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації

протягом кварталу

протягом кварталу

протягом кварталу
друга і четверта
п’ятниця місяця
протягом кварталу

дітей

та

діяльності

заступники
голови
облдерж
адміністрації, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації
державний архів області
державний архів області
державний архів області
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VI. Закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядження голови облдержадміністрації, хід виконання яких контролюватиметься у І кварталі
№
з/п

Назва документа

Дата виконання

1.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.05.2016 № 418-р „Про затвердження плану заходів
пріоритетних дій Уряду на 2016 рік”

5 січня

2.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.07.2016 № 501-р „Про затвердження комплексного
плану заходів щодо реалізації положень Проектної
загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання в Україні”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.07.2016 № 566-р „Про затвердження плану заходів з
підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу
України до осінньо-зимового періоду 2016\2017 року та
його проходження”
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016
№ 719 „Питання забезпечення житлом сімей загиблих
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи
з числа військовослужбовців, які брали участь у
зазначеній операції, та потребують поліпшення
житлових умов”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
30.11.2016 № 909-р „Про затвердження плану дій із
впровадження Ініціативи „Партнерство „Відкритий
Уряд” у 2016-2018 роках”

5 січня

3.

4.

5.

Відповідальний
за подання інформації
департамент
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації;
відділ
сім’ї
та
молоді
облдержадміністрації
управління з питань цивільного
захисту
населення
облдерж
адміністрації

5 січня

управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації

5 січня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

10 січня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
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6.

7.

8.

Указ Президента України від 13.12.2016 № 553/2016
„Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання
прав осіб з інвалідністю”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
08.08.2016 № 573-р „Про затвердження плану заходів на
2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання
бідності”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
30.11.2016 № 902-р „Про розподіл резерву коштів
медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам у 2016 році”

9.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
30.11.2016 № 903-р „Про перерозподіл обсягу медичної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у
2016 році”
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015
№ 407 „Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для
забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції або у забезпеченні
її проведення і втратили функціональні можливості
нижніх кінцівок”

13 січня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 січня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

15 січня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

15 січня

управління
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

20 січня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
24.02.2016 № 113-р „Про затвердження Національного
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН
1325 „Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року”

10 лютого

відділ
сім’ї
та
облдержадміністрації

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
06.04.2016 № 269-р „Про затвердження плану основних
заходів цивільного захисту на 2016 рік”

12 лютого

управління з питань
захисту
населення
адміністрації

молоді

цивільного
облдерж
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13. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015
№ 265 „Про затвердження Державної програми щодо
реалізації засад державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки”

15 лютого

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
23.08.2016 № 590-р „Про затвердження плану заходів з
виконання у 2016 році Загальнодержавної програми
„Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини" на період до 2016 року”

15 лютого

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016
№ 834 „Про затвердження Примірного положення про
центр соціальної підтримки дітей та сімей”
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2015
№ 821 „Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках
Державної стратегії регіонального розвитку на період
до 2020 року”
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015
№ 931 „Про затвердження Порядку розроблення
Державної стратегії регіонального розвитку України і
плану заходів з її реалізації, а також проведення
моніторингу та оцінки результативності реалізації
зазначених Стратегії і плану заходів”
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016
№ 223 „Про внесення змін до Положення про Премію
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України”
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016
№ 554 „Про затвердження Державної програми
розвитку транскордонного співробітництва”

16 лютого

служба
у
справах
облдержадміністрації

25 лютого

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

28 лютого

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

1 березня

відділ
сім’ї
та
облдержадміністрації

1 березня

управління
співробітництва та
облдержадміністрації

сектор з питань запобігання та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної роботи апарату облдерж
адміністрації
служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації

дітей

молоді

міжнародного
фандрайзингу
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20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
23.11.2015 № 1393-р „Про затвердження плану дій з
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини
на період до 2020 року”
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від
30.03.2016 № 271-р „Про затвердження Національного
плану дій щодо боротьби з деградацією земель та
опустелюванням”
22. Розпорядження голови облдержадміністрації від
31.10.2016 № 628-од „Про забезпечення сталого про
ходження осінньо-зимового періоду 2016/2017 року”
23. Розпорядження голови облдержадміністрації від
29.06.2011 № 495-од „Про заходи щодо розв'язання
актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними
можливостями”
24. Розпорядження голови облдержадміністрації від
30.11.2016 № 696-од „Про організацію виконання
обласної програми фінансової підтримки підготовки
фахівців для професійного кадрового забезпечення
Збройних Сил України та інших силових структур на
базі державного навчального закладу „Тернопільський
професійний коледж з посиленою військовою та
фізичною підготовкою” на 2016-2020 роки”
25. Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.07.2015 № 393-од „Про забезпечення житлом осіб,
які брали безпосередню участь в антитерористичній
операції або у забезпеченні її проведення”
26. Розпорядження голови облдержадміністрації від
16.08.2016 № 469-од „Про організацію виконання
обласної комплексної програми енергоефективності та
енергозбереження на 2016-2019 роки”

ЗО березня

відділ сім’ї
адміністрації

31 березня

управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації

10 січня

управління
житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

15 січня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

20 січня

управління освіти і науки облдерж
адміністрації

20 січня

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

25 січня

управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації

та

молоді

облдерж
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27. Розпорядження голови облдержадміністрації від
13.02.2008 № 103-од „Про організацію виконання Указу
Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008
„Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації
та гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування”
28. Доручення голови облдержадміністрації від 27.07.2016
№ 65 „Про заходи щодо забезпечення реалізації прав та
законних інтересів дітей”
29. Розпорядження голови облдержадміністрації від
30.11.2016 № 698-од „Про організацію та проведення в
області свята Миколая, новорічних і різдвяних свят для
дітей та юнацтва”
ЗО. Розпорядження голови облдержадміністрації від
21.10.2016 № 615-од „Про затвердження заходів щодо
забезпечення розвитку транскордонного
співро
бітництва в Тернопільській області на 2016-2020 роки”
31. Доручення голови облдержадміністрації від 26.05..2011
№ 50 „Про посилення контролю за виконанням заходів
державних програм”
32. Доручення голови облдержадміністрації від 07.07.2016
№ 57 „Про посилення військово-патріотичного
виховання серед молоді”

33. Розпорядження голови облдержадміністрації від
02.07.2014 № 258-од „Про соціальне забезпечення
громадян України, які переміщуються з тимчасово
окупованої
території
та
районів
проведення
антитерористичної операції”

25 січня

відділ роботи із зверненнями громадян
облдержадміністрації

30 січня

служба справах
адміністрації

1 лютого

відділ сім’ї
адміністрації

та

дітей

облдерж

молоді

облдерж

15 березня

управління
співробітництва та
облдержадміністрації

20 березня

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

27 березня

сектор
питань
запобігання
та
виявлення корупції, взаємодії з
правоохоронними
органами
та
оборонної
роботи
облдерж
адміністрації
управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій в області

щоп’ятниці

міжнародного
фандрайзингу
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34. Розпорядження голови облдержадміністрації від
29.05.2015 № 314-од „Про заходи щодо медичної,
психологічної, професійної реабілітації та соціальної
адаптації учасників антитерористичної операції”
35. Доручення голови облдержадміністрації від 20.10.2014
№
85
„Щодо
соціальної
підтримки
сімей
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу,
працівників,
які
беруть
участь
в
антитерористичній операції”
36. Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.06.2016 № 356-од „Про обмеження руху
великотоннажного автомобільного транспорту”
37. Розпорядження голови облдержадміністрації від
11.05.2016 № 274-од „Про застосування електронної
системи закупівель товарів, робіт і послуг”
38. Розпорядження голови облдержадміністрації від
15.06.2016 № 378-од „Про організацію проведення в
області операції „Урожай-2016”
39. Розпорядження голови облдержадміністрації від
25.05.2016 № 316-од „Про організацію літнього
оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році”
40. Розпорядження голови облдержадміністрації від
06.07.2015 № 392-од „Про організацію моніторингу
соціально-економічних показників розвитку області”

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

щомісяця
до 10 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щомісяця
до 10 числа

департамент
соціального
захисту
населення облдержадміністрації

щомісяця
до 10 числа
щомісяця
до 10 числа

управління розвитку інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
облдержадміністрації
департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

щомісяця
до 15 числа

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації

щомісяця
до 15 числа

відділ сім’ї
адміністрації

щомісяця
до 20 числа

департамент економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації

та

молоді

облдерж

________ Z7
І.В.ВОНС

